
Oncologia: COVID-19
Vacinação de Pacientes Oncológicos 

A vacinação em pacientes oncológicos sempre foi um tema de extrema importância e, embora 
existam aspectos já bem esclarecidos, algumas questões ainda permanecem abertas. Além disso, 
com a emergência da vacinação contra a COVID-19, a importância do tema tornou-se ainda mais 
evidente e as incertezas cada vez mais frequentes.

A ideia aqui é apresentar as recomendações da Sociedade Brasileira de Oncologia (SBOC), a 
qual está sempre comprometida em transmitir informação confi ável e de qualidade. O objetivo é 
fornecer aos profi ssionais da saúde recomendações práticas a respeito do tema.

1. Porque vacinar pacientes oncológicos contra a COVID-19?
Pacientes com câncer foram classifi cados como pacientes de risco para desenvolver complicações da COVID-19, conforme demonstrado em vários 
trabalhos científi cos. Um estudo de meta-análise encontrou risco de óbito em torno de 26%, muito acima do que encontramos na população em geral.

De forma geral, para qualquer tipo de câncer, a doença oncológica confere maior risco ao paciente. Especifi camente, dados retrospectivos mostram 
que doenças hematológicas, câncer de pulmão e doença metastática conferem risco ainda maior e persistente. Portanto, o intuito da vacinação é 
diminuir a morbidade e mortalidade da COVID-19 nos pacientes oncológicos.

2. Os pacientes oncológicos em tratamento devem ser vacinados?

SIM. Essa população é considerada de alto risco para complicações da COVID-19. Apesar de não terem sido incluídas nos estudos clínicos, existem 
evidências sufi cientes de outras vacinas e de que o malefício de não vacinar é signifi cativamente maior, dada a mortalidade associada ao vírus 
nessa população. É importante ressaltar que, historicamente, está contraindicado o uso de vacinas contendo vírus vivo atenuado em indivíduos 
imunossuprimidos, incluindo pacientes oncológicos.



3. As vacinas contra COVID-19 são seguras para estes pacientes?

SIM. Embora evidências a respeito da vacinação em pacientes com câncer seja limitada, há evidência
sufi ciente para reforçar a indicação e a segurança das vacinas em geral (exceto vacinas com vírus vivo
atenuado), mesmo nos pacientes em vigência de tratamento.

4. As vacinas contra COVID-19 são efi cazes nestes pacientes?

PROVAVELMENTE SIM. Dados de vacinação de pacientes oncológicos em outros contextos, com infl uenza, doença pneumocócica e herpes 
zoster, sugerem haver um efeito protetor. Baseado em alguns dados, pressupõe-se que a efi cácia e segurança da vacinação contra COVID-19 seja 
similar à população em geral. Os benefícios da vacinação devem ultrapassar substancial e signifi cativamente os riscos.

5. O tratamento oncológico pode interferir na efi cácia da vacinação?

SIM. As diferentes modalidades de tratamentos oncológicos podem interferir e alterar a efi cácia das vacinas nesses pacientes. A exemplo, o 
tratamento quimioterápico, que resulta em redução da imunidade do paciente, pode alterar a resposta imunológica do paciente à vacinação. 

6. Qual o momento ideal para os pacientes com câncer serem vacinados?
O ideal é que a vacina seja administrada antes de iniciar o tratamento, entretanto, mesmo nos pacientes que já o iniciaram, é razoável que os mesmos 
sejam vacinados a qualquer momento. O médico deve avaliar o melhor momento do tratamento do paciente oncológico para a vacinação. Porém pelo 
caráter protetor da vacina para este grupo de alto risco, a vacinação deve ser sempre priorizada.

7. Sabendo que duas vacinas foram aprovadas para uso no Brasil, existe uma preferência para 
pacientes oncológicos?

SIM, PRINCIPALMENTE PARA OS PACIENTES IMUNOSSUPRIMIDOS. Para esses pacientes, havendo possibilidade de escolha, o 
médico deve priorizar o uso da vacina Coronavac, baseada em vírus inativado e que é o tipo de vacina mais usada para pacientes oncológicos. A vacina 
de Oxford/Astrazeneca é elaborada a partir de vírus vivo atenuado.



8. Os pacientes que já terminaram o tratamento contra o câncer devem ser vacinados?

SIM. Nesses indivíduos, a exemplo da população em geral, a vacinação é imprescindível.

9. A equipe de saúde envolvida no tratamento oncológico deve ser vacinada?

SIM.  A vacinação da equipe de saúde, a exemplo da infl uenza, mostrou reduzir a transmissão da infecção em ambientes hospitalares.

10. Pacientes recebendo tratamento oncológico com imunoterapia devem ser vacinados?

SIM. Os pacientes em uso destes medicamentos, especialmente aqueles com Câncer de Pulmão, tem maior risco de complicações pela COVID-19.

11. Pacientes com histórico de infecção prévia por COVID-19 devem ser vacinados?

SIM. Alguns pacientes já infectados por COVID-19 foram incluídos em estudos clínicos e mostraram resposta imune superior, sem nenhum acréscimo à 
toxicidade da vacina.

12. Pacientes que já tenham anticorpos contra COVID-19 devem ser vacinados?

SIM. Até o momento, não existe experiência sufi ciente relacionado à presença de anticorpos com proteção futura e a duração da imunidade não está 
claramente estabelecida.        

Portanto, cuide-se, previna-se,
procure um médico regularmente, 
seja uma pessoa saudável e
VIVA PLENAMENTE! 


